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Sorszám: IV/10. Tárgy:  A Békési Férfi Kézilabda Kft. 
tıkeemelése apporttal Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség 
az SzMSz 12. § (4) bekezdés g) 
pont alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. június 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésén elfogadta a Békési Férfi 
Kézilabda Kft 2007. évi egyszerősített éves beszámolóját. A Kft könyvvizsgálója a 
könyvvizsgálói jelentésben felhívta a figyelmet arra, hogy a mérleg saját tıke összege -5.519  
EFt-tal kevesebb a jegyzett tıke összegénél.  

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi  IV. tv. 143. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 
„szükséges intézkedések megtétele céljából a taggyőlést össze kell hívni, ha a társaság saját 
tıkéje a jegyzett tıke felére csökken”. 

A képviselı-testület a május 29-i ülésén a felvázolt lehetıségek közül a tıkeszerkezet 
korrekciójára az ingatlan apporttal történı tıkeemelést választotta. A határozati javaslatnak 
megfelelıen az apportálni kívánt ingatlan kiválasztásra került. 

Az önkormányzati tulajdonú lakások közül az apportba adás feltételeinek a Karacs Teréz 
u. 7. fsz.2. 6904/5/A/2 helyrajzi számú ingatlan felel meg. 

Az ingatlan apport feltételei: 

• Az ingatlan forgalomképes (vállalkozói vagyon része) 
• Az ingatlan elıvásárlási joggal nem érintett (nincs érvényes bérleti szerzıdés kötve az 

ingatlanra) 
• Az ingatlanra nem jegyeztek be elidegenítési és terhelési tilalmat. 
• Az ingatlan forgalmi értéke 8 MFt körül van. 

Az ingatlan értékbecslését független szakértıvel elvégeztettük, az általa becsült forgalmi érték 
8.100.000.Ft. Az apportba adás napja 2008.június 30., az apporttal a Kft alapító okiratában 
rögzített törzstıkéjét (jegyzett tıkéjét) 3.100 EFt-ról 11.200 EFt-ra emeljük.Az erre a napra 
elkészített, az apport összegét is tartalmazó közbensı mérleget, valamint az apport listát 
független könyvvizsgálónak is hitelesíteni kell. A hitelesítést Csáki Sándorné független 
könyvvizsgáló végzi el.  értékének megállapításán túl az apport listát független könyvvizsgálónak 
is hitelesíteni kell. A hitelesítést Csáki Sándorné független könyvvizsgáló végezet el, melyet az 
elıterjesztés mellékleteként mutatunk be a képviselı-testületnek. A hitelesített apport listát 
Cégbírósághoz történı megküldése elıtt a Képviselı-testületnek jóvá kell hagynia. 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft-nek apportba adja a 
Békés, Karacs Teréz u. 7. fsz. 2. sz. alatti 6904/5/A/2 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanát 8.100.000 Ft bruttó értéken. Békés Város Képviselı-testülete az 
apportálással 2008. június 30. napjával a Békési Férfi Kézilabda Kft. alapító 
Okiratában rögzített törzstıkéjét 3.100 EFt-ról 11.200 EFt-ra kívánja emelni. 

2. Felkéri polgármesterét, hogy az apport Cégbíróságon történı bejegyzésére a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

3. A Karacs Teréz 7. fsz. 2. sz. alatti ingatlant a vagyonrendeletbıl és egyéb 
nyilvántartásokból a Cégbírósági végzést követıen törölni kell. 

Határid ı:       azonnal 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. június 16. 

Izsó Gábor  
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


